
Zápis ze schůze  

Rady školy Gymnázia a SOŠ, Nový Jičín, Palackého 50, p.o. 

Datum konání:   7. listopad 2011 

Místo konání:   ředitelna Gymnázia a SOŠ, Palackého 50, Nový Jičín 

Přítomni:    Mgr. Svatava Danihelová, Mgr. Dana Váhalová, 

MUDr. Ivo Vaněček, PhDr. Jaroslav Dvořák, Tomáš Jandora,  

Mgr. Patrik Kočí. 

H L A V N Í   B O D Y   J E D N Á N Í 

1. Zahájení ředitelem Zbyňkem Kubičíkem. 

2. Schválení programu jednání (6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).  

3. Projednání jednacího řádu Rady školy: 

 Návrh do řádu přičlenit možnost elektronického hlasování, pokud 

bude však při elektronickém řešení jeden z členů Rady proti 

takovému stylu projednávání, pak bude svoláno klasické setkání.

  

4. Schválení jednacího řádu všemi členy (6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 

5. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele Školské rady: 

 Mgr. Váhalová navržena a schválena jako předsedkyně Rady, 

 Mgr.Danihelová navržena a schválena jako místopředsedkyně 

Rady, 

 Mgr. Kočí navržen a schválen jako zapisovatel Rady. 

6. Výroční zpráva školy za rok 2010/2011. 

 Ze strany zaměstnanců padl dotaz na kapacitu školy, která je uvedena  

ve zprávě, ředitel informuje, že dojde k jednání o tomto údaji, po jednání 

na KÚ MSK bude údaj zaměstnancům vysvětlen. 

 Ze strany zaměstnanců školy byla zpráva prodiskutována, zapracovány 

postřehy, formální chyby (styl tabulek, dělení odstavců), žádná faktická 

poznámka nebyla doručena. 

 Souvislost zprávy a počtu žáků přijatých letos do prvních ročníků. 



 Změna struktury systému z 1 + 1 + 1 (šestiletéG + čtyřletéG + Lyceum)  

na 1 + 2 + 0 (šestiletéG + čtyřletéG + Lyceum). 

7. Školní parlament – vystoupení zástupce Tomáše Jandory. 

 Slabý zájem ze strany studentů, nefunguje to podle původních představ. 

 Ještě nebyla schůze od září 2011. 

 Nutná inovace systému hlasování – navrhován elektronický systém. 

 Možná, že žáci mají obavu přicházet a veřejně projevit názor. 

 Propojení parlamentu a vyšších organizací (náměty a možnosti). 

 Pokud bude fungovat parlament, pak je možné, aby ředitel efektivně 

přednášel své výhrady vůči žákům, aby existoval efektivnější systém 

diskuse ředitele a žáků. 

 Navrhnout zástupce třídy, je to řešení? Může se ztratit dobrovolnost. 

 Nebylo vytvořeno správné P.R. parlamentu, nebyl ještě prostor pro 

motivování prvních ročníků, určitě by se mělo na P.R. mnohem více 

zapracovat.  

 Využít výhodu, že ředitel chce diskutovat s žáky, chce jejich jasné výtky  

a názory. Zpětná vazba je základem pro zlepšování vztahů. 

 Vytvořit dokument o tom, jak si představují žáci fungování parlamentu. 

7. Schválení výroční zprávy za rok 2010 / 2011 (6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 

8. Medializace akcí školy – ředitel byl vyzván, aby vysvětlil, jak je uplatňován 

význam medií pro reklamu školy, zda je někdo, kdo má média na starost. 

Poukázáno na to, že již byla o medializaci diskuse, ale vše to nějak utichlo. 

Ředitel by měl pověřit někoho z vedení školy, aby se o reklamu zabýval.  Dát 

informace formou tiskové zprávy, webových stránek města, městské televize. 

Nutno dávat na stránky školy informace. Nutno inovovat stránky školy. Dle 

ředitele bude investice do nové tvorby webu. Využít výlepové plochy. Nutno 

ukázat školní parlament, který ale musí fungovat. Posílit opět fungování 

PalPadu.  

9. Podpora ze strany města v zahraničních aktivitách, nová podpora spolupráce 

s Německem, ale pokračující spolupráce i s Francií. I zde je prostor 

k medializaci. Město nachází nové finanční prostředky k podpoře. 



10. Větší informovanost o škole pro kopřivnické školy, ale i školy na pomezí. 

Vytvořit prezentaci pro ZŠ a diskutovat ji se zaměstnanci školy. I rodičům 

vysvětlit, jak se má postupovat při výběrovém řízení.  

11. Exkurze škol na Gymnázium (Pasco, technika) a naopak. 

12. Radě je předložena zpráva z náhodné neohlášené kontroly k hygieně – 

problém jsou učebny IVT, okna v TV, teplota tělocvičny (měla větší teplotu než 

měla být), náhodně vybrané učebny (kontrola teploty) – vše v pořádku. 

Učebna 127 (nefunkční zářivky), učebna 120 (nefunkční osvětlení tabulí), 

nefunkční závěsy v druhém patře, ušpiněná malba stěny v TV. Kontrola 

v kuchyni dopadla velmi dobře. 

U S N E S E N Í  

1. Rada školy schválila jednací řád. 

2. Rada školy zvolila předsedkyní Rady školy Mgr. Váhalovou, místopředsedou 

pak Mgr. Danihelovou a zapisovatelem Mgr. Kočího. 

3. Rada školy schválila výroční zprávu školy za rok 2010/2011. 

4. Ředitel Kubičík zpracuje metodiku medializace školy konec listopadu 2011. 

S C H V Á L E N Í    U S N E S E N Í  

Schválení usnesení Rady školy (6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 

 

Zapsal: Mgr. Patrik Kočí 

Ověřil: Zbyněk Kubičík 

Ověřila: Mgr. Dana Váhalová 

 

 


